
при данном типе экономического развития дает лишь кратковременный результат. Это объясняется 
действием закона убывающей отдачи (производительности) ресурсов, а, следовательно, постепенным 
исчерпанием возможностей экстенсивного роста. 

2. Ресурсоемкий тип интенсивного роста. 
Общность с предыдущим типом экономического роста здесь состоит лишь в тенденции к росту издержек 

производства. Однако структура их существенно меняется, поскольку основная их часть направляется на 
модернизацию производственного потенциала. Возрастают инвестиции в высокотехнологичных отраслях. В 
современной белорусской промышленности такой рост характерен для отраслей, переходящих от 
экстенсивного к интенсивному типу экономического роста. К их числу относится электроэнергетика, 
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, строительство, транспорт. 

3. Ресурсосберегающий тип интенсивного роста. 
Такой рост в наибольше степени отвечает новому качеству. Его особенность состоит в том, что 

интенсификация производства не сопровождается значительным ростом издержек производства. 
Технологические нововведения позволяют при неизменных затратах производственных факторов производить 
большее количество товаров и услуг или дают возможность производить то же количество благ с меньшими 
расходами ресурсов. Инвестиции в таком случае направляются все в большей степени не на расширение 
производства, а на повышение производительности труда (рационализирующие инвестиции). 

Определяющим фактором нового типа экономического роста является производительность. Она «улавливает» 
результаты работы предприятия по технической модернизации производства, качественному совершенствованию 
всех его факторов. Как показывают статистические данные, основным внутренним фактором увеличения 
промышленного производства в 2008 г. стал рост производительности труда. Уровень этого показателя за 
девять месяцев увеличился на 12,8% в сравнении с соответствующим периодом прошлого года. 

Рассматривая взаимосвязь производительности с издержками, необходимо принимать во внимание темпы 
их изменения. Позитивной динамикой, как правило, является опережающий рост производительности по 
сравнению с ростом издержек. Особенно это важно в условиях ухудшения экономической конъюнктуры. 

УДК 658.012.32.011.1 
СТРАТЕГ1ЧНИЙ БЕНЧМАРКІНГ 

ЯК ОДИН 13 МЕТОДІВ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ 
І.М. Вагнер 

Львівськйй інстйтут банківськоТ справи Універсйтету банківськоі справи НБУ 

Одним з найефектйвнішйх інструментів, що дае можлйвість підпрйемству постійно нарощувати 
продуктйвність, покращувати якість своеі роботи, бути попереду конкурентів, е бенчмаркінг. Бенчмаркінг — це 
перманентний, безперервнйй процес порівняння товарів (робіт, послуг), виробничих процесів, методів та іншйх 
параметрів досліджуваного підпрйемства (структурного підрозділу) з аналогічнймй об'ектамй іншйх 
підпрйемств чи структурнйх підрозділів. Таким чином, бенчмаркітйнг як метод стратегічного аналізу е тйм 
важелем, здатним зламатй закостенілу структуру організаціі', стилю ведения бізнесу, оріентуючйсь, зокрема, на 
краіці результата іншйх підпрйемств. Бенчмаркінг доцільно проводит на двох рівнях: стратегічному та 
операційному. Зупинимося саме на стратегічному бенчмаркітйнгу [1, с. 130-131]. 

У процесі проведения стратегічного аналізу ефектйвність пошуку зовнішньоТ інформацп про конкурентів та 'іхні 
показники значною мірою залежйть від того, наскількй правильно організовано такйй пошук. Стратегічнйй 
бенчмаркінг у прйнцйпі потрібен не кожній компанп. Найбілыну перевагу від застосування стратегічного 
бенчмаркінгу отрймують ті компанй, які раніше ніколй не проводили систематичний і детальний аналіз 
конкурентів, або, які функціонують у галузях з високим рівнем конкуренціі та мінлйвйм діловйм оточенням. 

Етапй стратегічного бенчмаркітйнгу 
Першачастйнастратегічногобенчмаркінгу. Здійснюеться порівняння з кількіснймй (фінансовймй) 

показниками конкурентів Для цілей стратегічного 
бенчмаркінгу достатньо скласти список з 8-10 
компаній галузі, з якими буде проводится порівняння. 
У першу чергу доцільно зосередитися на таких 
показниках як частка ринку, темпи зростання, 
прйбутковість. 
Темпи зростання визначаютъся за дйнамікою змінй 
ринкових часток конкуренгів, включених у групу 
«бенчмарю>. Дані можуть збиратися як у цілому по ринку, 
так і за окремими сегментами (3-6 сегментів). 
Серед показнйків прйбутковості (ренгабельності) доцільно 
вибирати показник ренгабельності інвестованйх коштів, 
оскількй саме цей показник найбільше цікавйть акціонерів. 
Рентабельність продажу можна використовувати тількй 
тоді, коли достовірні дані щодо віддачі на інвестованйй 
капітал отримати неможливо. 
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Серед іншйх кількіснйх показнйків (як це не дивно) 
зарубіжні фірмй часто використовують якіснйй 
показник «Ступінь задоволення кліентів». На жаль, у 
нашій краіні зібратй подібну інформацію важко. 
Можна проводите власні маркетйнгові дослідження 
шляхом опитування кліентів, але, як правило, витрати 
на таке дослідження не е окупними [ 2, с. 101-103]. 

Друга частина стратегічного бенчмаркінгу Здійснюеться аналіз стратегій поведінкй конкурентів на 
ринку. Визначенош алгоритму ціеі процедури не існуе, але е 
загальні рекомендаціі, згідно з якими спочатку 
необхідно описати загальну стратегію конкурентів. Для 
цього потрібно дата відповіді на певні запитання, 
наприклад: на яких сегментах ринку концентруегься 
конкурент; яку стратепю використовуе конкурент - масове 
виробницгво дешевих вйробів або виробництво якіснйх 
дорогих вйробів; який обсяг інвестацій конкурента в 
певний ринок чи сегмент; чи вкладаються сутгеві кошта у 
вйробнйчі потужності, маркетинг, мережу постачання, 
дослідження і розробки; чи конкурент практично не 
інвестуе кошта в цей напрям бізнесу; у чому полягають 
переваги конкурента та інші [3, с. 20-22]. 

Третя частина стратегічного бенчмаркінгу Заключна. Володіючй кількіснймй показники, можна 
визначити найкраіці на ринку фірмй. ГТісля цього 
вйділяють ті аспекта стратегіі конкурентів, які 
найтісніше пов'язані з досягнутими позитивними 
результатами. У підсумку може виявитася, що окремих 
елементів стратеги, які раніше розглядалися як важлйві 
й необхідні, у найбільш успішнйх конкурентів немае 
взагалі. Проте, можуть бути вйявлені елементй, які е 
суттевими для досягнення успіху, але якйм раніше 
достатня увага не прйділялась [4]. 

Висновки. Отже, бенчмаркінг - це важливий інструмент збйрання цінноі інформаціі, у тому чйслі стратегічноі, 
яка потім використовуеться в різнйх моделях стратегічного аналізу. 

Таким чином, результата стратегічного бенчмаркінгу досить часто мають самостійне значения для посилення 
окремих сторін поточноі' стратеги, але в більшості вйпадків 'іх недостатньо для повноцінного стратегічного аналізу. 
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В останні десятйліття XX ст. і на початку XXI ст. у розвитку світовоі економікй домінують процеси 
міжнародноі економічноі інтеграціі'. Вони визначають пріорйтетй сучасного етапу інтернаціоналізаціі 
господарського життя, формуючй глобальну конкуренцію та впливаючи на інтересй як окремоі краінй або 
регіону, так і всіх краш світу в цілому. Розвйток будь-якоі' держави все білыпе залежйть від сприятливого 
економічного середовища ІТ функціонування, співпраці підпрйемнйцькйх структур, міжнароднйх і державнйх 
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